Huiselijk wonen
met zorg voor mensen
met dementie

De Globe

Zoekt u een nieuw thuis omdat er sprake is van dementie? Een plek waar u woont
met veiligheid en gemak. Uiteraard met ondersteuning als het nodig is binnen
handbereik. Dan is De Globe de juiste keuze voor u. Een kleinschalige en gemoedelijke
woonvorm voor 16 mensen met dementie. Een plek middenin de Nijmeegse wijk
Bottendaal, op loopafstand van het centrum en het centraal station.

Wonen
Een veilige woonomgeving
De Globe biedt 16 mensen met dementie een veilige,

“Het is fijn wonen bij De Globe.
Met een plek voor mezelf en
mijn eigen spullen om me heen.”

rustige leefomgeving. Waar u uw leven zo veel mogelijk
kunt voortzetten zoals u gewend bent.

Uw eigen plek

Huiskamer en binnentuin:
trefpunt voor bewoners

Bij de Globe beschikt u over een zit-/slaapkamer. Een

Bij De Globe speelt het leven zich voor een groot deel af in

plek waar u zich terug kunt trekken als u behoefte heeft

en rond de huiskamer. Samen met zeven medebewoners

aan rust en privacy. En waar u uw eigen spullen om u

maakt u hier gebruik van. Gezamenlijk bereidt u de maal-

heen heeft. De badkamer en het toilet deelt u met vijf

tijden en eet u in de huiskamer. Tenzij u natuurlijk liever

medebewoners.

alleen op uw kamer eet. Beide huiskamers grenzen aan
de binnentuin. Met verschillende zitjes, een kruidentuin
en ook een prieel waardoor u ook bij minder goed weer
beschut buiten kunt zijn.

Activiteiten in aparte ruimte
In de multifunctionele ruimte, afgescheiden van de huis-

Zorg

kamers, vinden wisselende activiteiten plaats: zang, dans,

Wonen met een zorgindicatie

gym; activiteiten die aansluiten bij uw wensen. Wat zou u

Om bij De Globe te kunnen wonen heeft u een Wlz-indicatie

graag willen doen? Wij horen het graag.

nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Zie voor

Familie en mantelzorgers
De hulp en betrokkenheid van uw familie en mantelzorgers bij
uw leven is en blijft onmisbaar. Wij ondersteunen uw familie

meer informatie: www.ciz.nl. Heeft u een ZZP-indicatie
met zorgprofiel VV5 of VV7 met een psychogeriatrische
grondslag (dementie)? Dan bent u van harte welkom!

daar waar nodig is. Ook in praktische zaken. Bijvoorbeeld

Kosten zorg

als een familielid voor u en de andere bewoners wil koken,

Aan het CAK betaalt u een eigen bijdrage voor uw kamer

helpen we bij de voorbereiding.

en de professionele zorg. Hoe hoog uw eigen bijdrage wordt

Een levendige wijk
De Globe ligt in de Nijmeegse wijk Bottendaal met een mix
van culturen en bewoners van alle leeftijden. In de wijk

stelt het CAK vast en is afhankelijk van uw indicatie en uw
persoonlijke situatie. Wil u meer informatie over de eigen
bijdrage? Neem dan contact op met het CAK: www.hetcak.nl

zijn veel voorzieningen. De supermarkt is op loopafstand

Vaste groep woonbegeleiders

evenals verschillende cafeetjes en het Thiemepark. De

De acht bewoners die wonen rondom één huiskamer,

ligging van De Globe is ideaal ten opzichte van de binnen-

ontvangen zorg van een vaste groep woonbegeleiders.

stad van Nijmegen en het station. Dat laatste is ook een

Zij zijn 24 uur per dag in de buurt en ondersteunen u als

voordeel als uw familie of mantelzorgers gebruik maken

het nodig is. Als u in De Globe woont ziet u dus dagelijks

van het openbaar vervoer.

vertrouwde gezichten. Daardoor voelt u zich snel thuis.
Uw vaste contactpersoon (een van de woonbegeleiders)

“Ik wandel graag met mijn
dochter door de buurt.
Of we wandelen naar de stad om
daar samen wat te drinken.”

stelt samen met u en uw naasten uw zorgleefplan op.
Daarin worden uw behoeften en wensen nauwkeurig
omschreven. Dit plan vormt de basis voor uw zorg.

In het kort
Biedt De Globe u:
•

Een veilige nieuwe woonomgeving middenin de levendige wijk Bottendaal.

•

24 uur per dag zorg en toezicht.

•

De privacy van uw eigen zit-/slaapkamer gecombineerd met de sociale contacten in de huiskamer.

•

Een multifunctionele ruimte, afgescheiden van de huiskamers, voor tal van activiteiten.

•

Een ruime binnentuin met verschillende zitjes en een kruidentuin.

•

Voorzieningen zoals terrasjes, buurtwinkels en het Thiemepark op loopafstand.

•	Centrale ligging ten opzichte van de binnenstad en het station. Ook ideaal als uw bezoek met het openbaar vervoer komt.

Contact
Wilt u meer informatie over wonen en de professionele zorg voor mensen met dementie bij De Globe? Of wilt u komen
kennismaken of een afspraak maken voor een rondleiding? Belt u dan naar De Globe op onderstaand nummer of stuur
een email naar: globe-algemeen@zzgzorggroep.nl

De Globe
Graafsedwarsstraat 46-50
6512 ES Nijmegen

www.zzgzorggroep.nl
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